®
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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dražebník: Ing. Ivona Syrová, Kyjevská 6, Praha 6, IČO:11208457

Vyhlašuje konání

77. dobrovolné společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon).

Datum a místo konání dražby:
Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity.
Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce
www.numismatika.cz
Zde je možno si ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán.
Uzávěrka příjmu limitů je neděle 18.11. 2018 ve 12:00 hod.
Limitní list je ke stažení k dispozici na www.numismatika.cz
Místem konání dražby je sídlo dražebníka.
I.
Předmět dražby
Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti.
Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.

II.
Stanovení příhozů:
Cena Kč :
do 20,do 50,do 100,do 200,do 500,-

Příhoz Kč :
1,2,5,10,20,-

Cena Kč :
do 1.000,do 4.000,do 6.000,do 20000,do 100.000,-

Příhoz Kč :
50,100,200,500,1.000,-

Cena Kč :
do 200.000,do 500.000,nad 500.000,-

Příhoz Kč :
2.000,5.000,10.000,-

III.
Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty (§14 zák.) až do výše 30 %
vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: 63224319/0800 nejpozději do 12.00 hod., v poslední
pracovní den před dražbou. Platba platební kartou, šekem, platební bránou Pay-Pal apod. je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad
banky Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc, bude mu dražební jistota
vrácena po ukončení dražby.

IV.
K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka. Dražebník není plátcem DPH.
Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky, nebo platbou předem na náš účet. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
Platba v hotovosti u dražebníka není možná. Hotově lze zaplatit pouze složením peněz na náš účet u pokladny České spořitelny.

V.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát
pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc
z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám
účastník prohlídky.

VI.
Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně
dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 120,- Kč. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů
do tuzemska při vydražené ceně vyšší než 20.000,- Kč).
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Dražební řád :
1. Účastníci ražby:
Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát (§3 odst. 1 a 2).
Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí.
Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může
jednat prokurista.
Účastníkem dražby nesmí být osoba :

-

na jejíž majetek byl prohlášen konkurz
která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána (§3 odst. 5 zák.)

která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila (§3, odst. 5 zák.)
Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá zletilá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou
totožnost vhodným průkazem s fotografií (§23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně
čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, včetně souhlasu se
zpracováním osobních údajů pro potřeby dražby, jinak je limit neplatný. Toto musí obsahovat i limity zaslané e-mailem.
Dražebník garantuje, že výše uvedené osobní údaje údaje budou použity pouze pro zpracování dražby a mimo tuto oblast nebudou použity ani nikomu
poskytnuty. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen (§ 4 zák.)
Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností.
Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na území České republiky. Do zahraničí limity nezasíláme!

Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do 12.00 hod. dne 18.11. 2018
Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nepodepsané, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www.

numismatika.cz.

Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na
příhoz dolů! A ušetříte si tak případné „zklamání“.
2. Průběh dražby :
Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost
limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku
nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II.
( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-)
Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána.
Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením :
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Odeslání poštou, děje se
na risiko kupujícího. Možná je též platba předem na náš účet, nebo složení hotovosti u přepážky České spořitelny.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit v hotovosti v sídle dražebníka, není v žádném případě možné a to ani velmi malých částek.
Nejsme v systému EET.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci :
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě,
přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem
na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí
příjemce podpisem na doručence.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a
odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za „zmaření dražby“, vydražitel nenabývá
vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly.
5. Reklamace:
Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona „O veřejných dražbách“ č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského
zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě.
Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné - § 1837 pís. k) Občanského zákoníku.
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit
bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě , nebo osobní reklamací v
kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky.
Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace
uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích (scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné!
Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu §2165 pís. b) c) d) a § 2168 občanského
zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení
dražebníkovi. Pro dražbu je závazný pouze katalog aukčního programu - s obrázky.
O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize
vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka Praha 6).
Podle §63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu
byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
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V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit.
6. Ostatní ujednání :
Dražebník není plátcem DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani ev. zahraničním účastníkům.
K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví.
Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním
tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet.
Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu
numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. „o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty“. Organizace pověřené
vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.).
Označení zachovalosti dražených věcí :
LL, PP, Proof
Leštěné razidlo
RL
Ražební lesk (absolutní)
0/0
Ražební lesk (nepatrně horší)
BJ
Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud „zašlé“, s patinou))
1/1
Výtečná zachovalost , stopy oběhu téměř neznatelné
2/2
Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé
3/3
Silně otřelá, ale dobře určitelná mince
4/4
Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti
5/5
Nečitelný střížek
- nebo +
Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně
Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu.
Položky, které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, (scanem) považuje se za součást popisu položky.
Seznam používaných zkratek :
AC
letopočet po Kristu
AH
letopočet hedžry
Av.
avers
BC
letopočet před Kristem
bl
bez letopoču
bz
bez značky
část.
částečně
čišt.
čištěno
d.
dírka
dr.
drobný
hr.
hrana, úhoz na hraně
just.
justován
m.
malý
m.o.
měl ouško

mat.
mír.
N
napr.
nat.
ned.
n.
nep.
o.
okr.
opr.
ox.
P
n.s.o.

materiál
mírně
nový
naprasklý
natržený
nedoražen
nepatrně
nepatrně
ouško
poškozený okraj
opraveno
oxidace
použitý
nepatrná stopa
po oušku

pat.
pošk.
pův.
rev.
sign.
st.
stř.
škr.
úh.
var.
vl.
Z

Patina
Poškozený
Původní
Revers
Signatura
Stopa
Střížek
Škrábanec
Úhoz
Varianta
Vlasový
Zachovalý

LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo e-mailem :
Nummus Praha
Ing. Jaroslav Syrový
Kyjevská 6
CZ16000 PRAHA 6
Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný.
Mobil: +420 723875524
e-mail: syrovy.nummus@tiscali.cz
Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v sobotu 9. 6. 2018, přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě
na výše uvedené adrese, nejpozději 25. 4. 2018. Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány.
Plán dalších aukcí:
77. So 3. 11. 2018, příjem materiálu nejpozději do 20.12. 2017
Ing. Jaroslav Syrový
Nummus Praha
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